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Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 
 
Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Bíróbizottsága (MOKSZ BB) gyorskorcsolya 
versenybírói képzést hirdet az alábbiak szerint. 
 
Versenybírói és időmérő pozíciók: 

• ST Referee 

• ST Starter 

• ST Competitors’ Steward 

• FinishLynx időmérő  
A jelentkezés több pozícióra is lehetséges (pl.: ST Referee & Starter) 

 
A képzés az alábbiak szerint kerül lebonyolításra: 

• Gyakorlati oktatás 
o Dátum: 2022 február 9-11 
o Helyszín: Budapest, Gyakorló Jégcsarnok 
o Időpont: Verseny időrendjének megfelelően 
o Előzetes felkészülés: 

▪ ISU honlap, ST szabálykönyv - https://www.isu.org/short-track/rules/stk-regulations-rules/file 

• Elméleti oktatás 
o Online vagy személyes formában, melynek menete: 

▪ 2023 február végétől elérhető anyag elsajátítása  
▪ az anyag feldolgozását követő vizsgafeladatok elvégzése 
▪ Határidő a vizsga elvégzésére: Mentorokkal egyeztetendő 

o Konzultációs lehetőség a Mentorokkal, még a vizsga elvégzése előtt 
▪ Mentorokkal egyeztetendő 

• További Gyakorlati oktatás 
o 2023-24 Versenyszezonban megrendezendő ST versenyeken, egyeztetett beosztás szerint 

 
A képzésben való részvétel feltételei: 

• Életkor: minimum 18 év, maximum 50 év 

• Sportolói múlt előnyt jelent 

• Alapos korcsolyázó tudás ST pengével Referee pozícióra történő jelentkezés esetén 

• Az írott anyag elsajátítására, a versenyzőkkel és a bírótársakkal való kommunikációra alkalmas angol nyelvtudás 
A képzésben résztvevő mentorok: 

• Pádár Beáta – ISU Referee 

• Dr. Kövér Balázs – ISU Referee 

• Novák Antal – ISU Starter 

• Boda Csaba – ISU/International Competitors’ Steward 

• Márkus Balázs – Finish Linx  
A képzésre történő jelentkezés módja: 
Jelentkezési határidő: 2023. február 9. 
Online formában, az alábbi linken: https://forms.gle/E1F2ScKRdVqoivDy7  
 
A MOKSZ BB tisztelettel kéri Elnök Urat /Elnök Asszonyt, hogy az egyesületben sportoló/sportolt versenyzők, érdeklődők 
körében tegye közzé a versenybírói képzés lehetőségét, s a képzésre történő jelentkezés módját. 
 
Segítő közreműködését köszönve, sportbaráti tisztelettel, 
 
 
    Váradi Orsolya          Blaskó Bertalan         Bálint Csaba 
ügyvezető igazgató   Gyorskorcsolya Ágazat   MOKSZ Bíróbizottság 
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